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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
2.

1. Žalna knjiga

Obr. 0,23

Založili smo novo žalno knjigo namenjeno zapisu dragocenih spominov ob izgubi naših dragih
pokojnikov. S tem smo obogatili celoten nabor knjig za beleženje vtisov, misli in spominov ob različnih
vrstah pomembnih dogodkov.
0,23

Žalna knjiga (vezava 1/25 ali 1/50)
format A4, umetno usnje, brezlesni papir, 50 ali 100 listov

Knjiga je trdo vezana - v dveh vezavah: po 25 pol (50 listov) ali 50 pol (100 listov). Platnice so vezane v
črno umetno usnje. Na naslovni strani platnice je napis: Žalna knjiga v zlatotisku. Prvi notranji list je
tiskan, ostali listi so brez tiska. Opremljena je z zlato označevalno vrvico.
0,23 1/25
0,23 1/50

20A30982, priporočena maloprodajna cena 39,894 € z DDV
20A30981, priporočena maloprodajna cena 54,900 € z DDV

Knjige 1/50 so že na zalogi. Vezavo 1/25 delamo po naročilu.
Ponovno vas obveščamo, da imamo v programu tudi žalno mapo.
0,28

Žalna mapa
format A4, umetno usnje, vložena A4 pola, dali papir 120 g/m2

Mapa je izdelana iz črnega umetnega usnja. Na naslovni strani je napis: Iskreno sožalje v zlatotisku.
Notranja pola se pritrdi z elastiko. Pole so na voljo tudi posamezno.

0,28 a

Žalna mapa – notranja pola
pola, format A4, dvostranski tisk, 120 g/m2 dali papir
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Knjige in mape za posebne priložnosti
Ponovno vam predstavljamo še ostale knjige in mape za posebne priložnosti.

0,10

Knjiga vtisov (vezava 1/50)
Format A4, pravo usnje, conqueror rumen papir 90 g/m2, 50 pol (100 listov)

Knjiga je trdo vezana. Platnice so vezane v pravo usnje – zelene barve. Platnici
sta podloženi, s kovinskimi zunanjimi vogali. Na naslovni strani platnice je napis:
KNJIGA VTISOV v zlatotisku. V notranjosti je papir conqueror rumen 90 g/m2.
Prvi notranji list je tiskan, ostali listi so brez tiska. Opremljena je z belo
označevalno vrvico.
0,17

Knjiga vtisov (vezava 1/50)
Format A4, umetno usnje, brezlesni papir 90g/m2, 50 pol (100 listov)

Knjiga je trdo vezana. Platnice so vezane v umetno usnje – rdeče barve. Platnici
sta podloženi. Na naslovni strani platnice je napis: Knjiga vtisov v srebrni barvi.
Prvi notranji list je tiskan, ostali listi so brez tiska. Opremljena je z rdečo
označevalno vrvico.
0,18

Knjiga vtisov (vezava 1/25)
Format A4, surovo platno in pravo usnje, brezlesni papir 90g/m2, 25 pol

Knjiga je trdo vezana. Platnice so vezane v kombinaciji surovega platna in rjavega
usnja. Platnici sta podloženi. Na naslovni strani platnice je napis: Knjiga vtisov v
rjavi barvi. Prvi notranji list je tiskan, ostali listi so brez tiska. Opremljena je z
rjavo označevalno vrvico.
0,4

Knjiga pripomb in pohval (vezava 1/25)
Format A4, umetno usnje, brezlesni papir 90g/m2 , 25 pol (50 listov)
Knjiga je trdo vezana. Platnice so vezane v temno modro umetno usnje. Napis: Knjiga
pripomb in pohval v srebrni barvi. Vsaka stran je predtiskana ter namenjena enemu vpisu.
Opremljena je z modro označevalno vrvico.
0,6

Knjiga pritožb, pohval, mnenj in predlogov kupcev (vezava 1/50)
Format A4, umetno usnje, brezlesni papir 90g/m2 , 50 pol (100 listov)
Knjiga je trdo vezana. Platnice so vezane v temno modro umetno usnje. Napis: Knjiga pritožb,
pohval, mnenj in predlogov kupcev v srebrni barvi. Platnici sta podloženi. Vsaka stran je
predtiskana ter namenjena enemu vpisu. Opremljena je z modro označevalno vrvico.
0,90

Knjiga pripomb in pohval - za organe javne uprave (vezava 1/25)
Format A4, umetno usnje, brezlesni papir 100g/m2 , 25 pol (50 listov)
Knjiga je trdo vezana. Platnice so vezane v temno modro umetno usnje. Napis: Knjiga
pripomb in pohval v srebrni barvi. Vsaka stran je predtiskana ter namenjena enemu vpisu.
Opremljena je z modro označevalno vrvico.
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Mape za note
0,26

Mapa z notami, črna - zlatotisk, elastika
Format A4, umetno usnje, brez vsebine,
z vogalnimi žepki na obeh notranjih
platnicah spodaj, pole se lahko pritrdijo
z elastiko

0,22

Mapa z notami za orkester, črna - zlatotisk, elastika
Format 255 x 350 mm, umetno
usnje, brez vsebine, z vogalnimi žepki
na obeh notranjih platnicah spodaj,
pole se lahko pritrdijo z elastiko

Svečane mape
0,32 a

Mapa črna iz umetnega usnja - z elastiko
Format A4, umetno usnje,
podložena s peno, brez vsebine,
pole se lahko pritrdijo z elastiko

0,32 b

Mapa črna iz umetnega žameta – z elastiko
Format A4, umeten žamet,
podložena s peno, brez
vsebine, pole se lahko pritrdijo
z elastiko

0,27

Mapa z žepki in elastiko
Format A4, umetno usnje, brez vsebine, z vogalnimi žepki na obeh notranjih
platnicah spodaj, pole se lahko pritrdijo z elastiko.
zelena modra črna bordo
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2. Mapa z žepom

Obr. 0,122

Ponovno smo založili mape z žepom.
0,122

Mapa z žepom
format 220 x 310 mm, pola z žepom, papir 160 g/m2, možnost vpenjanja v registrator
20M23952, priporočena maloprodajna cena 0,495 € z DDV

Mape so na zalogi.

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo
(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec in 01/30 69 831 ga. Tea Tozon), jih poiščete na spletni strani
http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 25. 2. 2016
Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev
za področje tiskovin

Petar Petrović
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